
TOILET EXPERT

strawberry 

vanilla | coconut 

QUICK CLEAN FORMULA 
ACTIVE GEL | CHLORINE FREE

ŻEL DO CZYSZCZENIA TOALET



PL  Żel do czyszczenia toalet
Czyszczenie toalety nigdy nie należało 
do naszych ulubionych zajęć. Nie 
przepadamy też za zapachem chloru. 
Dlatego opracowaliśmy skuteczne 
rozwiązanie, które pomaga nam to 
robić bardzo szybko, a w całej łazience 
przecudnie pachnie. Żelowa formuła 
quick clean błyskawicznie radzi sobie 
z najtrudniejszymi zabrudzeniami. 
Oparta o nowoczesne silikony i naturalny 
kwas mlekowy, zapewnia sanitarnym 
powierzchniom idealną czystość 
i piękny blask, a oryginalna kompozycja 
na bazie francuskich olejków roztacza 
zachwycający, świeży zapach.

 Co tak pięknie pachnie:
soczyste owoce, słodka wanilia i kokos.

 Zobacz, jak prosty jest 
w użyciu:

polej żelem czyszczoną powierzchnię 
i pozostaw na kilka minut. W razie 
konieczności przeszoruj szczotką. Obficie 
spłucz wodą.

 Działa tak skutecznie, 
bo w środku ma [składniki]:

5-15% anionowe środki powierzchniowo 
czynne, <5% niejonowe środki 
powierzchniowo czynne, kompozycja 
zapachowa, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Zawiera 
Lactic Acid.

EN Toilet  
cleaning gel

Cleaning a toilet is not our favourite  
thing to do. We don’t like the smell 
of chlorine, either. This is why we’ve 
developed an efficient solution to 
clean the toilet fast and make the 
entire bathroom smell lovely. The gel 
quick clean formula instantly removes 
even the toughest stains. Based on 
modern silicones and natural lactic 
acid, Toilet cleaning gel leaves the 
surface perfectly clean and shiny, and 
the original fragrance composition 
containing French oils gives off 
a beautiful, fresh smell. 

 What this lovely scent is:
juicy fruits, sweet vanilla and coconut.

 See how simple it is:
pour the gel over the surface you want 
to clean and leave for a few minutes. 
If necessary, use a brush. Wash with 
plenty of water.

 It is so efficient because 
it contains [ingredients]:

5-15% anionic surfactants, less 
than 5% non-ionic surfactants, 
perfume, benzisothiazolinone, 
methylisothiazolinone. Contains 
Lactic Acid.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO. Działa draż-
niąco na skórę. Powoduje poważne 
uszkodzenie oczu. Stosować ochronę 
oczu/ochronę twarzy. W PRZYPAD-
KU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć 
dużą ilością wody/... W przypadku 
wystąpienia podrażnienia skóry: Za-
sięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę 
lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA 
SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać 
wodą przez kilka minut. Wyjąć so-
czewki kontaktowe, jeżeli są i można 
je łatwo usunąć. Nadal płukać. W ra-
zie konieczności zasięgnięcia porady 
lekarza należy pokazać pojemnik 
lub etykietę. Chronić przed dziećmi. 
Najlepiej zużyć przed końcem: data 
i numer partii na opakowaniu.

DANGER. Causes skin irritation. 
Causes serious eye damage. Wear 
eye protection/face protection. 
IF ON SKIN: Wash with plenty of 
water/... If skin irritation occurs: Get 
medical advice/attention. IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for sev-
eral minutes. Remove contact lenses, 
if present and easy to do. Continue 
rinsing. If medical advice is needed, 
have product container or label at 
hand. Keep out of reach of children. 
Best before: see date and batch num-
ber on the packaging.

Niebezpieczeństwo
Danger


